
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
« 02 » березня 2018  року                      м. Біла Церква                                    № 27 Р 

Про деякі питання забезпечення 

постачання природного газу в м. Біла Церква 

 

 Відповідно до Закону України «По місцеве самоврядування в Україні» та 

враховуючи протокол № 2 позачергового засідання Київської обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 02 березня 2018 року, з 

метою сталого функціонування об’єктів життєзабезпечення населення в м. Біла Церква у 

період обмеження постачання природного газу: 

 1. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» забезпечити скорочення споживання природного газу для 

бюджетних установ м. Біла Церква до мінімуму, при цьому не обмежуючи теплоносій для 

населення м. Біла Церква. 

 2. Рекомендувати ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» перевести свою роботу на резервний 

вид палива-мазут та забезпечити його запаси в необхідній кількості для безперебійного 

опалення масиву Леваневського, м. Біла Церква. 

 3. Керівникам промислових підприємств рекомендувати обмежити споживання 

природного газу, як сировини на 10 % (щодобово). 

 4. Керівникам підприємств, установ та організацій, що зареєстровані (розташовані) 

в м. Біла Церква, з метою скорочення споживання природного газу, рекомендувати 

скоротити робочий день або відправити працівників у відпустки до 06.03.2018 року, 

забезпечивши подачу теплоносіїв до об’єктів на технологічному мінімумі. 

 5. Відділу енергоефективності міської ради забезпечити спільно з виконавчими 

органами міської ради моніторинг споживання теплової енергії бюджетними установами м. 

Біла Церква. 

6. Координацію роботи за виконання вищезазначених заходів розпорядження 

покласти на департамент житлово-комунального господарства міської ради спільно з 

управлінням освіти і науки міської ради та управлінням з питань молоді та спорту міської 

ради. 

 7. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради довести дане 

розпорядження до відома керівників комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківтепломережа», ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» та Білоцерківська філія ПАТ 

«Київоблгаз». 

 8. Управлінню економіки міської ради довести дане розпорядження до відома 

керівників підприємств, установ та організацій, що зареєстровані (розташовані) в м. Біла 

Церква. 

9. Загальному відділу виконавчого комітету міської ради довести дане 

розпорядження до відома керівників виконавчих органів міської ради. 

10. Контроль за виконання заходів даного розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради та заступників міського голови відповідно до 

розподілу обов’язків. 

11. Контроль за виконання розпорядження в цілому залишаю за собою. 

Міський голова                                                                                                     Г. Дикий 


